
Patroon Mandje voor make-up remover pads:  

Made by: Wel Krea, Evelyne.  

 

Benodigdheden: 

- Haaknaald 2,5 en 4,5 mm 

- Haakkatoen: 1 bol Durable Double Four 

kleur 2150 Forest green en restje haakkatoen 

Durable Coral kleur 2172 Cream    

- Schaar 

- Stopnaald 

Betekenis gebruikte afkortingen: 

Mr = Magische ring 

l = losse 

v = vasten 

hv = halve vasten 

st = stokje 

 

 

Tip: Lees eerst het patroon een keer helemaal door voordat je gaat haken, zodat je 

minder voor verrassingen komt te staan.  

 

Het patroon: 
Haak met haaknaald 4,5 mm. 

T1: 6 v in een mr (6) 

T2: 2 v in elke v (12) 

T3: 2 v in elke 2e v (18) 

T4: 2 v in elke 3e v (24) 

T5: 2 v in elke 4e v (30) 

T6: 2 v in elke 5e v (36) 

T7: 2 v in elke 6e v (42) 

T8: 2 v in elke 7e v (48) 

T9: 48 v in de achterste lus (48) 

T10 t/m toer 13: 48 v (48) 

T14: 43 v keerlosse (43) 

Let op: je haakt deze toer dus niet helemaal rond, maar je stopt 5 steken voor het einde. 

We gaan nu heen en weer haken, vandaar de keerlosse aan het eind van elke toer. 

De keerlosse telt niet mee als steek. 

T15 t/m toer 21: 43 v keerlosse (43) 

T22: 7 v naar beneden, 5 v, 7 v naar boven, rond de bovenkant 43 hv 

Hecht de draadjes af. 
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Het bloemetje: 

Haak met haaknaald 2,5 mm. 

Maak een magische ring en haak vervolgens in de mr de volgende 

steken. 

3 l, 2 st, 3 l, en dan een hv in de mr. Herhaal dit nog 4 x. 

 

Knip de draad door en haal door de lus en trek de draad van de mr 

aan en steek daarna de einddraad door naar achteren.  

Je hebt nu twee draadjes aan de achterkant van het bloemetje en 

daarmee kun je het bloemetje vast maken op het mandje. 

 

 

 

Ik heb het mandje nog een keer gehaakt maar dan in een 

andere kleur namelijk de Durable Double four kleur 2230 Dark 

brown. 

Alleen deze keer heb ik er voor de sier een gevlochten koordje 

door geregen en een strikje aan de voorkant gemaakt. 

Het koordje is gemaakt met Durable Coral kleur 2136 Mint. 

 

 

 

Tip: Wil je de mandjes met ander garen haken let er dan op dat het dezelfde dikte heeft 

als de Durable Double four. Die bollen zijn 100 gr en 150 meter. (of neem bv 2 bollen 

garen van 50 gram en 75 meter). 

Bij dunner garen worden de mandjes namelijk te slap en kleiner en bij dikker garen worden 

ze wel goed stevig, maar ook groter. 

 

Veel plezier met haken! 

 

Voor dit ontwerp heb ik de make-up remover pads van de 

Action gebruikt. Die hebben een doorsnee van ca 9 cm. 

De make-up remover pads (wattenschijfjes) kun je natuurlijk 

ook nog zelf haken.  

Kijk daarvoor op internet, want daar zijn al best veel patroontjes 

van te vinden. 

 

 

 

Ps Meer patronen kun je vinden op www.welkrea.nl en verder kun je Wel Krea ook vinden 

op Instagram, Facebook en op YouTube. 
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